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ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH NEODPOČÍVALA

Školní rok 2015/2016 utekl opět jako voda, a tak jsme posledního června mohli žákům naší školy
rozdat vysvědčení, popřát všem krásné prázdniny a rozloučit se s našimi kolegyněmi. Mgr. Marika
Tomšová přechází na školu v místě svého bydliště do Liberce a vychovatelka Alena Chaloupská končí
svoji pedagogickou dráhu. Nic už nebránilo tomu, aby učitelé mohli začít užívat zasloužené dovolené.
Ale rozhodně neužívala zaslouženou dovolenou naše školní budova. Ta je od loňska krásná
zvnějšku, ale potřebuje svoji úpravu i zevnitř a
nejpříhodnější podmínky pro to jsou právě o prázdninách.
Hned 1. července se několik ochotných tatínků, ve
spolupráci s panem školníkem, pustilo do plánovaných
změn. Jednalo se o bourací práce v novém prostoru šatny,
úpravy kuchyňského koutu ve sborovně a zednické práce
v prostorách bývalého bytu školníka. Tam našla své místo
učebna Základní umělecké školy z Lomnice nad Pop. Touto
cestou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na pracích
podíleli – V. Pivoňkovi, A. Munzarovi, J. Hrudkovi, P.
Kolocovi a M. Veselému. Škola tak ušetřila nemalé
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finanční prostředky, které mohou být využity jinde. Také bych ráda poděkovala všem nepedagogickým
pracovníkům, kteří pilně uklízeli a připravovali ZŠ i MŠ na nový školní
rok.
Co nového tedy čeká na žáky i pedagogy v září? Dva
dataprojektory v kmenových učebnách 2. stupně, nové šatnové skříňky
pro žáky téměř celého 2. stupně v rozšířeném prostoru šatny a drobné
úpravy ve třídách MŠ i ZŠ. I zázemí pro pedagogy dozná výrazné změny
v podobě zrenovovaných parketových podlah ve sborovně a ředitelně.
Musím podotknout, že vzhled původních, osmdesát let starých parket je
nádherný. Po vybavení novým nábytkem budou jistě obě místnosti
reprezentativními prostorami školy.
V těchto dnech se už školní rok rozběhl naplno a to s větším
počtem žáků než tomu bylo v loňském roce. Přivítali jsme také dvě nové
paní učitelky a paní asistentku, které posílily řady pedagogů prvního i
druhého stupně. Všichni společně věříme, že školní rok 2016/2017 bude
ještě úspěšnější než ten minulý.
Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od červnového vydání Zpravodaje sešla pětkrát (27.6., 11.7., 18.7., 1.8. a 15.8. 2016).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
o Vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu města za leden – květen 2016.
o Schválila prodloužení termínu dokončení akce „Oprava veřejného osvětlení ulic Barvířská a U
Školy“ – do 30.10. 2016.
o Souhlasila s provedením bouracích prací v budově Masarykovy ZŠ – přestavba šaten.
o Schválila firmu Stavoka Kosice a.s. jako vítěze výběrového řízení na akci „Těšín – kanalizace a
dostavba vodovodu“ a pověřila starostku podepsáním smlouvy.
o Schválila firmu LS Construktion s.r.o. z Lomnice n.Pop. jako vítěze výběrového řízení na dvě
akce („Oprava sociálního zařízení v sokolovně“ a „Stavební úpravy hygienického zařízení
v budově radnice“). Zároveň pověřila starostku podpisem smlouvy.
o Schválila výpůjčku velkokapacitního stanu na Lázeňský pohár od Mikroregionu Tábor.
o Schválila firmu Němcová Ludmila – stavba a rekonstrukce silnic jako vítěze výběrového řízení na
akci „Chodník podél silnice II/286 – vlevo“ a pověřila starostku podepsáním smlouvy.
o Schválila dotaci Mateřskému centru Kapička ve výši 1.000,- Kč na rozvoj činnosti.
o Vydala kladná stanoviska k novostavbám rodinných domů na poz. parcelách 1243/4 a 258/17, obě
v k.ú. Železnice.
o Schválila zpevnění krajnice komunikace na poz. parcele 1262/1 v k.ú. Železnice.
o Schválila vyznačení parkovacího místa před domem čp. 47 v Havlíčkově ulici.
o Schválila cenové nabídky na inženýrskou činnost a stavební dozor u akcí „Železnice – kanalizace
ulic Tyršova, U Školy a Na Výsluní“, „Stavební úpravy hygienického zařízení radnice“ a „Oprava
sociálního zařízení v sokolovně“.
o Schválila cenovou nabídku na opravu komínů a střešní krytiny na kulturním domě v Cidlině ve
výši 79 950,- Kč.
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o Schválila přidělení dotace ve výši 4 500,- Kč Jiřímu Vackovi na pořádání 13. ročníku Country
festivalu, který se bude konat 8. října 2016.

Zastupitelstvo města na svém čtvrtém letošním zasedání dne 17. srpna 2016 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
o Kontrolu usnesení ZM č. 3/2016 ze dne 1.6. 2016.
o Zprávy z jednání rady města za období od 1.6. do 17.8. 2016.

Schválilo:
o Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 16KPG020040.
o Poskytnutí finanční dotace ve výši 70 tisíc Kč TJ Sokol Železnice a podpis smlouvy.
o Prodej poz. parcel č. 256 (135 m2), č. 260 (351 m2), č. 261 (160 m2) a č. 263 (340 m2) v k.ú.
Valdice obci Valdice za cenu 100,- Kč/m2.
o Prodej části poz. parcel č. 1361(135 m2) a č. 1243/5 (19 m2) v k.ú. Železnice manželům
Michnovým za cenu 100,- Kč/m2.
o Prodej poz. parcely č. 297/1 v k.ú. Zámezí (432 m2) Bohuslavě Březinové za cenu 100,- Kč/m2.
o Prodej poz. parcely č. 384/1 (39 m2 a části poz. parcel) 347 a 348/1 v k.ú. Zámezí Lukáši
Patočkovi za cenu 100,- Kč/m2.
o Prodej části poz. parcely č. 372 (ostatní komunikace) v k. ú. Zámezí panu Floumovi za cenu 100,Kč/m2.
o Podpis Smluv o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.
9/30/16/0225/La/N a č. 9/30/16/0226/La/N mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a
městem Železnice.
o Smlouvu o zřízení služebnosti č. 953/65/2016 mezi Lesy ČR, s.p. a městem Železnice.
o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se vydává požární řád.
o Odložení rozhodnutí o prodeji poz. parcel č. 1129/1, 1129/3, 1129/4. 1193/1 a 1193/3 (trvalý
travní porost) v k.ú. Železnice na příští zasedání zastupitelstva.
o Odložení rozhodnutí o prodeji poz. parcel č. 945/20 (8 981 m2) a 945/24 (645 m2) – vodní plocha
v k.ú. Železnice na příští zasedání zastupitelstva.
Pověřuje:
o Starostku města pozvat Pavla Vrbu na příští zasedání zastupitelstva.
o Starostku jednat s Povodím Labe, s.p. o možnosti zvýšení kupní ceny pozemkových parcel (vodní
plocha) v k.ú. Železnice.

PODZIM V MUZEU
Jednou z významných osobností, které spočívají na železnickém
hřbitově, je malíř a ilustrátor Věnceslav Černý, od jehož úmrtí uplynulo
letos v dubnu 80 let. Toto výročí připomnělo muzeum soubornou
výstavou obrazů a loutek. Muzejní spolek nechal při této příležitosti
opravit nápisy na jeho hrobě, který je jedním z několika, o které tento
spolek léta pečuje.
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Tvoříme v muzeu
Po příjemně strávených
šikovné děti a jejich rodiče na
budou
probíhat
jednou
15,00 hod. v následujících
16. listopadu a 14. prosince.
Opět budeme tvořit
rukama nám vykvetou květiny,
pro naše milé a vykouzlíme i
sledujte plakáty s přesnějšími
tel. 739836309. Již nyní se na

prázdninách
zveme
opět
tvoření do muzea. Setkání
měsíčně, vždy ve středu od
termínech: 21. září, 19. října,
z různých materiálů a pod
přiletí motýli, vyrobíme dárek
vánoční dekoraci. Prosím,
informacemi nebo volejte na
Vás těší
Aranka Novotná

ZPRÁVY OBRAZEM
Letošní léto bylo ve znamení několika akcí, které po dokončení zlepší prostředí v našem městě.
Nejviditelnější z nich je stavba nové autobusové čekárny pro cestující směrem na Jičín, úprava
prostranství kolem a nový chodník. Firma předala hotové dílo před začátkem školního roku.

I v parku probíhají práce podle plánu, jedná se především o frézování pařezů a prořez stromů,
které v parku zbyly po jarním kácení.
Také uvnitř radnice pokračují práce na záchraně této významné dominanty náměstí. Jsou většinou
skryty očím veřejnosti, ovšem práce autojeřábu, který pomáhal usadit traverzy, nešlo přehlédnout.
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OHLÉDNUTÍ ZA LÁZEŇSKÝM POHÁREM
39. ročník Lázeňského poháru už je minulostí. Poslední červencový víkend
patřil fotbalový areál TJ Sokol Železnice 39. ročníku nejstaršího pravidelně
pořádaného turnaje v republice Lázeňskému poháru. Do Železnice se turnaj vrátil
přesně po 10 letech.
Prvenství si odvezl vedoucí tým historické tabulky LP TJ Lázně Bělohrad,
který v očekávaném finále účastníků krajských přeborů přehrál FK Luhačovice
3:1. Další pořadí: 3.Konstantinovy Lázně, 4.Velichovky, 5.Železnice,
6.Klimkovice, 7.Mšené a 8.Janské Lázně, pořadatel jubilejního 40. ročníku.
Příznivé počasí přispělo k parádní
atmosféře - za oba dva dny si na stadion našlo
cestu na 600 diváků. Mezi zajímavé momenty
určitě patřil slavnostní výkop, který provedla
starostka města Ing. Dana Kracíková a exligový
fotbalista a nyní fotbalový komentátor a expert
ČT Luděk Zelenka, patronátu nad turnajem se
ochotně ujali odchovanci železnického fotbalu
Lukáš Vraštil (Zbrojovka Brno a reprezentant
ČR do 21 let) a Adéla Pivoňková (Sparta Praha
a reprezentantka ČR). Velké poděkování patří
nejen sponzorům a předsedovi TJ Ladislavu
Hrabalovi, kteří pomohli s finančním zajištěním
turnaje, ale i všem dobrovolníkům, kteří se po
tři dny nezištně starali o hráče i fanoušky a
vytvořili zázemí turnaje, které se hned tak někde nevidí. Svůj velký podíl na hladkém průběhu a
spokojenosti všech zúčastněných má i vedení Masarykovy základní školy a školní jídelna. Železnice
pořádala tento prestižní turnaj popáté a opět dostála své pověsti - organizační zabezpečení turnaje bylo
všemi účastníky hodnoceno vesměs kladně a celý podnik se zařadil mezi nejvydařenější ročníky.

Pavel Kozák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Srpen 2016

Významná jubilea:
Červenec 2016
Srpen 2016

Úmrtí:

Červen 2016
Červenec 2016
Srpen 2016

Karolína Šťastná
JUDr. Petr Ježek (70), Jaroslava Brožová (75), Jarmila Jirglová (91)
Blanka Krausová (70), Miloslava Nosková (70), Marie Mašková (70),
Jaroslava Kazdová (75), Emílie Menclová (91)
Jiří Müller (Těšín)
Bořivoj Devátý
Vlasta Picková
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